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METODOLOGIE INTERNĂ DE VERIFICARE A RESPECTĂRII ETICII ȘI
DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN ELABORAREA TEZELOR DE
DOCTORAT DIN PERIOADA 1990-2016

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației nr. 5.255 din 10 Septembrie 2021
privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în eleborarea tezelor de
doctorat din perioada 1990-2016, CSUD din cadrul Universității Naționale de Arte din
București stabilește următoarea metodologie de verificare, ce urmează a fi pusă în aplicare
de către Comisia desemnată.
•

Identificarea numărului total de teze de doctorat susținute în perioada 1990-2016;

•

Identificarea numărului de teze care nu se regăsesc pe suport digital;

•

Pentru tezele care nu se regăsesc pe suport digital desfășurarea unui proces de
scanare și vectorizare a textului astfel încât conținutul acestora si poată fi procesat
de către programul antiplagiat;

•

Procesarea tuturor tezelor de doctorat, susținute în perioada 1990-2016, cu
programul antiplagiat al universității, procedeu identic cu cel aplicat tezelor
susținute după anul 2016;

•

În cazul tezelor de doctorat la care apar indicatori ridicați de similitudine, ce
depășesc baremurile stabilite de universitate prin Metodologia desfășurării
studiilor universitare de doctorat, acestea vor fi analizate de către Comisia de
evaluare, urmând a fi dată o rezoluție.
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La finalul procesului de filtrare prin programul antiplagiat, și după caz, de
analizare a tezelor de către Comisia desemnată, aceasta va redacta un raport care
va prezenta situația constatată. Raportul va fi înaintat către Rectorul universității
și prezentat în Senatul universitar și în CSUD.

Aprobată în ședința de Senat din data de 16.12.2021, prin Hotărârea nr.186.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu
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